Nr.5411/1/14.03.2019

Către
Toate unitățile de învățământ de stat sau particulare S1- S6
În atenția
Directorilor unităților de învățământ
Responsabililor comisiilor metodice de limba franceză
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că etapa sectoarelor municipiului București a
Olimpiadei de limba franceză se va desfășura în datele de 16 martie 2019 (proba scrisă, clasele
VII-XII), respectiv 23 martie 2019 (proba orală, clasele IX-XII), începând cu ora 9.00, după cum
urmează:







Sectorul 1 – Liceul Teoretic Nicolae Iorga
Sectorul 2 – Școala Centrală
Sectorul 3 – Liceul Teoretic Decebal
Sectorul 4 – Colegiul Național Gheorghe Șincai
Sectorul 5 – Școala Gimnazială Principesa Margareta
Sectorul 6 – Colegiul Național Grigore Moisil

Pentru proba scrisă, elevii vor intra în sălile de concurs între orele 8.00 și 8.30, profesorii
asistenți se vor prezenta la centrele de concurs la ora 8.00, iar profesorii evaluatori la ora
13.30. Programarea pentru proba de interacțiune orală va fi afișată la sediul fiecărui centru
de concurs.
Inspector școlar general,
Ioana – Mihaela NEACȘU

Inspector școlar pentru limbi moderne,
Clementina Anghel

Nr.5411/2/14.03.2019

Către
Toate unitățile de învățământ de stat sau particulare S1- S6
În atenția
Directorilor unităților de învățământ
Responsabililor comisiilor metodice de limbi romanice (spaniolă, italiană,
portugheză)
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că etapa sectoarelor municipiului București a
Olimpiadei de limbi romanice se va desfășura în datele de 16 martie 2019 (proba scrisă, clasele
VII-XII), respectiv 23 martie 2019 (proba orală, clasele IX-XII), începând cu ora 9.00, după cum
urmează:
LIMBA SPANIOLĂ




Sectorul 1 – Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes
Sectorul 2 – Colegiul Național Iulia Hasdeu
Sectorul 3 – Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca

LIMBA ITALIANĂ



Sectorul 1 – Colegiul Național Ion Neculce
Sectorul 3 – Liceul Teoretic Dante Alighieri

LIMBA PORTUGHEZĂ


Sectorul 6 – Liceul Teoretic Eugen Lovinescu

Pentru proba scrisă, elevii vor intra în sălile de concurs între orele 8.00 și 8.30, profesorii
asistenți se vor prezenta la centrele de concurs la ora 8.00, iar profesorii evaluatori la ora
13.30. Programarea pentru proba de interacțiune orală va fi afișată la sediul fiecărui centru
de concurs.
Inspector școlar general,
Ioana – Mihaela NEACȘU
Inspector școlar pentru limbi moderne,
Clementina Anghel

